Secretaria de Direitos Humanos Acervo de Mortos e Desaparecidos

Dossiê: 088/96

Procedimento administrativo CEMDP: 00005.215993/2015-67

Nome: Thomaz Antônio da Silva Meirelles Netto

Data de Nascimento: 01/07/1937

Status: Desaparecido

Biografia:
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Jornalista e sociólogo, dirigente da ALN, o amazonense Thomaz Meirelles desapareceu em
07/05/1974, no Rio de Janeiro. Natural de Parintins (AM), chegou ao Rio de Janeiro em 1958, onde
teve início seu engajamento político, participando do movimento secundarista através da UBES e,
depois de iniciar a universidade, através da UNE. Em 1961, atuou abertamente na resistência em
defesa da legalidade constitucional, contra a tentativa de golpe militar que se seguiu à renúncia do
presidente Jânio Quadros.
Paralelamente à sua atividade profissional como jornalista, contribuiu
na organização de inúmeras manifestações culturais e políticas no final dos anos 50 e início dos
anos 60, por meio do Comitê Popular de Cultura da UNE. Sua militância partidária começou no
PCB, tendo depois ingressado na ALN. Casado com a jornalista Miriam Marreiro, teve com ela dois
filhos, Larissa e Togo. Cumprindo todos os trâmites legais em relação a um país com o qual o
Brasil mantinha relações diplomáticas normais, Thomaz Meirelles solicitou uma bolsa de estudos
para continuar sua formação universitária e seguiu para a União Soviética, em 1962, onde cursou
Filosofia na Universidade Central de Moscou.
Retornou ao Brasil em 13/11/1969, já na polarizada
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conjuntura repressiva do início do governo Médici. Poucos meses depois, foi obrigado a viver na
clandestinidade. Preso pela primeira vez em 18/12/1970, quando transitava na Rua da Alfândega
(Rio de Janeiro), foi levado para o DOI-CODI e lá sofreu a violência das torturas. Posteriormente, foi
condenado a três anos e seis meses de prisão. Cumpriu condenação por suas atividades políticas
na ALN, existindo em seu processo judicial forte carga contra o fato de ter estudado na União
Soviética. Libertado em 17/11/1972, mais uma vez foi obrigado a refugiar-se na clandestinidade.
Thomaz Meirelles foi preso pela última vez em 07/05/1974, no bairro do Leblon, Rio de Janeiro, e a
partir dessa data nunca mais visto. Após o seu desaparecimento, foi julgado à revelia, em São
Paulo, pela 2a Auditoria Militar, sendo condenado à pena de dois anos de reclusão. O nome de
Thomaz consta da lista de pessoas consideradas desaparecidas e assumidas como mortas por um
general responsável pelo aparelho repressivo, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em
28/01/1979. Notícia veiculada pelo Correio da Manhã do Rio de Janeiro, de 03/08/1979, afirma que
14 desaparecidos políticos foram mortos pelos serviços secretos das Forças Armadas e dentre eles
está o nome de Thomaz. A reportagem da Folha de S. Paulo ouviu de dois generais e de um coronel
essa informação. Em 15/04/1987, a revista IstoÉ, na reportagem Longe do Ponto Final, publicou
declarações do ex-médico militar Amílcar Lobo de que havia visto Thomaz no DOI-CODI no Rio de
Janeiro, sem precisar a data. O chamado 'livro negro sobre o terrorismo no Brasil', produzido pelo
CIE entre 1986 e 1988, num trecho delirante que depõe contra a credibilidade e seriedade do
documento, registra que, em junho de 1966 'o Comitê Central do PCB realizou uma reunião, na qual
criou uma Seção de Trabalhos Especiais que, entre outras atribuições, tinha o encargo principal de
preparar o Partido para a luta armada. No mês seguinte, enviou 10 militantes para realizarem um
curso de guerrilha em Moscou', sendo que o nome de Thomaz Meirelles é incluído entre esses 10.
Daí a necessidade de tratar com muita reserva a informação incluída na página 776 desse
controvertido documento secreto, de que Meirelles teria executado, em junho de 1973, um militante
da RAN que tinha sido preso e ajudou os órgãos de segurança a montar a emboscada em que foi
morto Merival Araújo, da ALN. Vale a mesma ressalva a respeito da acusação, incluída em
documentos dos órgãos de segurança, de que Thomaz teria participado da execução do delegado
Octavio Gonçalves Moreira Junior, do DOI-CODI/SP e do CCC, em Copacabana, em fevereiro de
1973.
Nos arquivos secretos do DOPS/SP foi descoberto um documento onde consta que
Thomaz foi 'novamente preso em 07/05/1974, quando viajava do Rio de Janeiro para São Paulo'. O
Relatório do Ministério da Marinha, assinado pelo Ministro Ivan Serpa, relata: 'DEZ/72, preso
anteriormente e liberado na primeira semana de dez/72, preso novamente no dia 07/mai/74, entre o
Rio de Janeiro para São Paulo'. O nome de Thomaz Antônio da Silva Meirelles Netto integra a lista
de desaparecidos políticos anexa à Lei no 9.140/95.

Local de morte/desaparecimento: Rio de Janeiro

Organização política ou atividade: ALN

Data do Recolhimento da documentação física para o Arquivo Nacional:
06/08/2009

Descrição (resumo do procedimento administrativo):
Procedimento administrativo de busca, localização e identificação dos restos mortais
Processo: 00005.215993/2015-67
Os familiares poderão solicitar acesso aos detalhes do procedimento através do e-mail
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desaparecidospoliticos@sdh.gov.br ou pelo telefone (61) 2027 3484.

Filiação Mãe: Maria Garcia Meirelles

Filiação Pai: Togo Meirelles

Data do desaparecimento ou última vez que foi visto:
07/05/1974
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